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Nota od Redakcji 

 
Drodzy Czytelnicy,  
Synod Kościołów Reformowanych w Dordrechcie (1618-1619) 
zakończył konflikt teologiczny dotyczący predestynacji i łaski, który 
rozdzierał wówczas Kościoły Reformowane Holandii. Najbardziej znaną 
postacią tego konfliktu był pastor i profesor teologii Jakub Arminius 
(1560-1609). W 1589 (będąc wcześniej uczniem Teodora Bezy) został 
obarczony misją odrzucenia ataków przeciw predestynacji, które 
prowadził Dirk Coornhert. Niestety, Arminius zawiódł pokładane w nim 
nadzieje, gdy zamiast zwalczać przeciwnika, zaczął coraz silniej 
podzielać jego poglądy. Wreszcie sam poddał w wątpliwość podwójną 
predestynację i zgromadził wokół siebie znaczną grupę zwolenników.  
Wraz ze śmiercią Arminiusa (1609) konflikt nie tylko nie zakończył się, 
ale stał się coraz bardziej istotnym dla podziałów politycznych w 
ówczesnej Holandii. Aby zakończyć spór i uniknąć daleko idących 
następstw poliycznych, w coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej (już w całej Europie), 14 listopada 
1618 zwołano Synod Narodowy w Doordrecht, który zgromadził poza 65 pastorami i świeckimi 
holenderskimi, 28 delegatów zagranicznych, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii, Palatynatu, Hesji, 
Szwajcarii, Genewy, Bremy, Emdem z Nassau-Wetterau.  
Po długotrwałych i ożywionych debatach (z udziałem zwolenników nauczania Arminiusa), Synod – 6 maja 
1619 r. - wydał Kanony, podsumowujące nauczanie ortodoksyjne o predestynacji, potępiając ostatecznie 
poglądy arminiańskie.  
Ponieważ wcześniej, 14 stycznia 1610, grupa arminiańska wydała tzw. Remonstrancję w pięciu 
artykułach, Kanony z Doordrecht w swoim rozważaniu prawd i odrzucaniu błędów postępują tym samym 
porządkiem.  
Zapraszamy do wspólnej refleksji nad nauczaniem Kanonów, które nie straciły nic na swej aktualności i 
pozostają nadal cennym wykładem teologii reformowanej. 
Autorzy 
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Artykuł: Odnowienie wierzącego 
 
 

 
Po upadku w grzech, człowiek nie przestał być 
człowiekiem, nie stał się zwierzęciem, 
zasadniczo różni się od wszelkich innych 
stworzonych istot. Człowiek nie jest 
zwierzęciem (teoria ewolucji błędnie uczy, że 
człowiek nim jest), lecz jest stworzony na obraz 
Boga, co podkreśla jego szczególne miejsce i 
zadanie w stworzeniu. 
Upadek w grzech miał dramatyczne skutki: 
zbuntowany człowiek sam zerwał relację z 
Bogiem i przez to stał się wrogiem swego 
Stworzyciela. Bóg reagując sprawiedliwie 
wypędził go z raju i od tej pory nie może on już 
żyć w Bożej chwale. Mimo tego, człowiek nadal 
jest stworzeniem odzwierciedlającym obraz 
Boga (I Mj. 9:5).   
Człowiek nie stracił ludzkiej natury, nadal może 
myśleć, mówić, decydować. Nie stracił też 
swojej woli, lecz przez grzech sam dobrowolnie 
zdecydował, aby naśladować szatana w buncie 
przeciwko Bogu, przez co stał się niewolnikiem 
szatana i grzechu.  
 
Ten stan człowieka, stan buntu, Apostoł Paweł 
nazywa często ciałem lub byciem w ciele (np. 
Rz. 7:5, 14, 18; 8:3, 4, 6, 7, 9; 2 Kor. 1:17; 10:2) 
lub też starym człowiekiem. 
To wszystko oznacza, że staliśmy się wrogami 
Boga. Apostoł Paweł pisze: zamysł ciała jest 
wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi 
Bożemu, bo też nie może (Rz. 8:7) oraz: kiedyś 
byliście Bogu obcymi i wrogo usposobionymi, a 
uczynki wasze złe były (Kol. 1:21). 
Dlatego Bóg nie traktuje nas, jak zwierzęta lub 
jak kamienie, lecz jak ludzi, wrogo nastawionych 
wobec Niego. Bóg chciał się pojednać z 
człowiekiem przez ofiarę swego Syna, ale on nie 
jest w stanie samodzielnie przyjąć Ewangelii z 
powodu jego grzesznej wrogości. 
 
Bóg jednak działa przez Ducha Świętego, aby 
odnowić i ożywić człowieka, który jest duchowo 
martwy. Tylko przez działanie Ducha Świętego 
możemy się nawrócić. To, że chcemy się 
nawrócić i uwierzyć, nie jest naszą sprawą, lecz 
Bożą, jak Apostoł Paweł pisze: Bóg według 
upodobania sprawia w was i chcenie i 
wykonanie (Fil. 3:13). 

Po upadku jesteśmy z natury duchowo martwi, 
nie jesteśmy w stanie wybrać Boga, ale Bóg sam 
nas ożywia, jak Apostoł w innym miejscu mówi: 
ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla 
wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i 
nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz 
z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście (Ef. 2:4-
5). 
Bóg nie zlikwidował grzesznego świata, aby 
zacząć od nowa, lecz zdecydował, że chce 
odnowić nas, abyśmy znowu stali się ludźmi 
żyjącymi ku Jego chwale i w społeczności z Nim. 
 
Kiedy Duch Święty zaczyna działać w nas, 
zaczyna się coś pięknego: ożywiamy i 
odnawiamy się. To proces: nie jesteśmy od razu 
już idealni i bez grzechu, ale zaczyna się coś 
nowego, co stało się tylko możliwe, ponieważ 
Bóg nas wybrał, aby okazać nam łaskę, abyśmy 
mogli żyć. 
Oznacza to, że Bóg zmienia kierunek naszej woli, 
która już nie jest przeciw Niemu, lecz kieruje się 
ku Niemu. Apostoł Paweł wyraża to 
nastepująco:  

Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, 
jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni 
zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie 
z siebie starego człowieka wraz z jego 
poprzednim postępowaniem, którego gubią 
zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu 
umysłu waszego, a obleczcie się w nowego 
człowieka, który jest stworzony według Boga 
w sprawiedliwości i świętości prawdy (Ef. 4:20-
24). 

Apostoł Paweł napisał te słowa do nawróconych 
ludzi, do wierzących. Odnowienie jest 
procesem, trwającym przez całe nasze życie.  
 
Nawrócenie jest połączeniem dwóch różnych 
procesów: mianowicie umartwiania starego 
człowieka oraz przychodzenie nowego 
(odnowionego) człowieka. To proces 
uświęcenia. 
 
Niestety nieraz chrześcijanie mylą i mieszają 
pojęcie uświęcenia i odnowienia z pojęciem 
usprawiedliwienia. Te pojęcia należy ściśle 
odróżnić od siebie. Kiedy Bóg sprawi, że 
człowiek nawróci się, zostaje usprawiedliwiony, 
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to znaczy, Bóg deklaruje go sprawiedliwym na 
podstawie ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. 
Każdy wierzący jest w Chrystusie 100 % 
sprawiedliwy w oczach Boga, nie ma mniej lub 
bardziej sprawiedliwych wierzących. Łotr na 
krzyżu, który dopiero w ostatnim momencie 
swego życia się nawrócił jest tak samo 
sprawiedliwy przez usprawiedliwienie, jak ten, 
kto przez całe życie pracował nad sobą i nad 
swoim uświęceniem.  
Oczywiście jeśli chodzi o proces uświęcenia tu 
mogą być różnice u wierzących, ale to nie ma 
znaczenia dla zbawienia. Człowiek jest albo 
zbawiony i usprawiedliwiony, albo nie, nie 
można być trochę zbawionym.  
A jeśli ktoś jest zbawiony, to ma pewność, 
ponieważ Bóg działa w nim. Nie musimy więc 
bać się, że stracimy nasze zbawienie, ponieważ 
sam Bóg działa w nas i nikt nie może wyrwać 
nas z rąk Chrystusa (Rz. 8:38-39). Możemy mieć 
stuprocentową pewność, że Ten, który 
rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił 
aż do dnia Jezusa Chrystusa (Fil. 1:6). 
 
Każdy wierzący jednak musi ciągle walczyć z 
grzechem, i to jest wyczerpujące. Sam Apostoł 
Paweł opisał tą walkę, której sam doświadczył:  

Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; 
gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego 
nienawidzę, to czynię. (…) Wiem tedy, że nie 

mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; 
mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale 
wykonania tego, co dobre, brak; albowiem nie 
czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego 
nie chcę, to czynię (Rz. 7:15, 18-19). 

Ale z drugiej strony, każdy wierzący widzi też 
owoce Ducha Świętego w swoim życiu, które są 
dowodami rzeczywistego Jego cudownego 
działania oraz wybrania i zbawienia z łaski. 
Każdy, kto serdecznie i szczerze żałuje swoich 
grzechów szukając nadziei i przebaczenia tylko u 
Jezusa Chrystusa, wyraźnie pokazuje w tym 
owoce działania Ducha Świętego. Wtedy 
widzimy, jak Bóg w nas działa, jak zmienił naszą 
wolę, która dotychczas była wrogo nastawiona 
wobec Niego, a teraz, mimo grzechów, które w 
nas jeszcze są, kieruje się przez Chrystusa do 
naszego Stworzyciela. Wtedy możemy mieć 
pewność i pociechę, że Bóg dokończy swego 
dzieła, że utrzyma nas przy sobie, i że, mimo 
naszych słabości i grzechów, kiedyś będziemy 
żyli w wiecznej chwale z Nim, ponieważ 
Chrystus nas zbawił a Bóg pojednał się z nami. 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

 
 

 
 
 
 

Rozważanie biblijne: Dzieło Ducha Świętego - 
odnowienie wierzącego.  

 
W każdym rozważaniu chrześcijańskim, w 
każdym sięganiu po refleksję odnoszącą się do 
nauczania chrześcijańskiego, jest rzeczą 
konieczną osadzenie go w Słowie Bożym, by 
poddać się jego prawdzie i jego osądowi.  
Poniżej zapraszam do przyjrzenia się temu, co 
Pismo mówi o dziele Ducha w człowieku, w 
wymiarze, który opisany jest w XVI fragmencie 
Kanonów z Dordrechtu, które wskazują, że 
ludzka natura w swoim zniszczeniu może być 
odrodzona wyłącznie dzięki działaniu Bożemu w 
Jego Duchu, Duchu Świętym.  
Nie mamy tu do czynienia z typowym studiu 
biblijnym, ale z rodzajem rozważania opartego 
ściśle o Słowo.  

Niektóre z podanych odnośników biblijnych są 
podane w całości, zacytowane dla większej 
jasności; szereg jednak jest tylko podanych w 
symbolach. Zachęcam gorąco do sięgnięcia po 
Wasze Biblie, aby cytaty te odnaleźć, przeczytać 
i głęboko przemodlić.  
 
Przeczytajmy najpierw dwa fragmenty Słowa 
Bożego: 
Z Listu Pawła do Tytusa 3,5: zbawił nas nie dla 
uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, 
lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel 
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha 
Świętego;  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Z Ewangelii wg Jana 3,3-5: (3) Odpowiadając 
Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, 
nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu 
Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy 
jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona 
matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział 
Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 
się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może 
wejść do Królestwa Bożego.  
Duch Święty dokonuje nowego narodzenia u 
wierzącego i go odradza. Warto tutaj także 
porównać List do Rzymian 12,2 (A nie 
upodabniajcie się do tego świata, ale się 
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, 
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co 
jest dobre, miłe i doskonałe) i 2 Koryntian 5,17 
(Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem; stare przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe).  
 
Odrodzenie jest dziełem Ducha Świętego. 
Odrodzenie jest komunikacją życia duchowego 
komuś, który był martwy w swoich błędach i w 
swoich grzechach (Efezjan 2,1).  
To właśnie i tylko Duch Święty komunikuje życie 
martwemu w duchu.  
 
Zauważmy, że w 2 Liście do Koryntian 3,6 jest 
nam powiedziane, że litera zabija, ale że Duch 
ożywia. Niektórzy chcą widzieć w tym wyrażeniu 
teorię twierdzącą, że interpretacja literalna 
Pisma zabija, natomiast ta, która opiera się na 
jej duchu daje życie. Ludzie, którzy nie chcą 
przyjmować Biblii taką, jaka ona jest, czynią z 
takich teorii ich główny argument. Kontekst 
biblijny ukazuje nam jednak, że jest to idea 
bardzo mylna.  
Inna - także błędna teoria - twierdzi, że litera 
oznacza stare przymierze, prawo, a duch, to 
nowe przymierze – Ewangelia. Nie można 
jednak tak myśleć. Jedyna różnica może istnieć 
między słowem po prostu napisanym 
atramentem, tuszem, a słowem wypisanym na 
sercu, przez Ducha Żywego.  
Faktem jest, że prawo, nie będąc obleczone 
mocą Ducha niosło śmierć, a Ewangelia jest 
niosącą życie, ponieważ płynie z Ducha. 
Niemniej, nawet Ewangelia nie ma sama w 
swojej literze zapisanej takiej mocy, a dopiero 
wtedy, gdy jest głoszona nie w dyskursach 
pełnych mądrości ludzkiej, ale z mocą Ducha (1 
Koryntian 2,4: a mowa moja i zwiastowanie 

moje nie były głoszone w przekonywających 
słowach mądrości, lecz objawiały się w nich 
Duch i moc).  
Sama litera Ewangelii (jej tekstu) nie będzie 
miała rezultatu bez mocy Ducha… nie słowa 
czynią żywym serce człowieka, ale działanie 
Ducha. Można wiele głosić kazań bardzo 
ortodoksyjnych, ale jeżeli Duch Święty jest 
nieobecny, nie będzie odnowienia ducha 
ludzkiego.  
To tylko On i On sam może uczynić człowieka 
nowym stworzeniem.  
Tak jak zależymy w pełni od dzieła Chrystusa w 
naszym usprawiedliwieniu, tak w pełni 
zależymy, w sposób absolutny, od dzieła Ducha 
Świętego, w naszm odrodzeniu.  
 
Odrodzenie, to przyjęcie nowej natury, tej Bożej 
(2 Piotra 1,4: przez które darowane nam zostały 
drogie i największe obietnice, abyście przez nie 
stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy 
skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą 
pożądliwość). To Ducha Święty, który nam ją 
komunikuje i pozwala nam w niej uczestniczyć. 
Dzieje się to przez Słowo Boże (2 Piotra 1,4 i 1 
Koryntian 4,15). Jednym słowem: serce ludzkie 
jest terenem, kaznodzieja jest siejącym, Słowo 
Boże jest ziarnem, Duch Święty daje wzrost 
temu zasiewowi i natura boska jest jej 
rezultatem.  
 
Kolejna istotna uwaga: Duch Święty pozostaje w 
tym, który jest zrodzony z Ducha. W 1 Koryntian 
3,16 czytamy: Czy nie wiecie, że świątynią Bożą 
jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Są 
ludzie, którzy twierdzą, że to w Kościele mieszka 
Duch Boży, a nie w indywidualnym wierzącym. 
Ale przecież 1 Koryntian 6,19 mówi: Albo czy nie 
wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który jest w was i którego macie od 
Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 
Paweł uważa, że każdy wierzący indywidualnie 
jest świątynią Ducha Świętego. Można odnieść 
wrażenie, że ta obecność boska jest działaniem 
implantującym nową naturę w człowieku. Ale 
przecież Ewangelia Jana 14,17 mówi o działaniu 
i obecności stałej. Duch Święty pozostaje w 
każdym należącym do Chrystusa.  
W Rzymian 8,9 czytamy: Ale wy nie jesteście w 
ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży 
mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten nie jest jego. 
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Wierzący w Koryncie byli bardzo niedoskonali, a 
jednak Paweł im mówi, że są oni świątyniami 
Ducha Świętego, pomimo, że pisze im także by 
udzielić im reprymendy z powodu poważnej 
niemoralności niektórych spośród nich (por. 1 
Koryntian 6,15-19).  
 
Duch Święty mieszka w każdym dziecku Bożym. 
Jeżeli zatem jesteśmy (oddając nasze życie w 
Bogu przez Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa) dziećmi Bożymi, przyjmijmy, że On, 
Duch Boga żywego, mieszka w nas!  
Jesteśmy zachęceni, zaproszeni do rozpoznania 
Jego obecności, Jego chwalebnej i dobrotliwej 
obecności i poddajmy się temu świętemu i 
boskiemu gościowi, by nas prowadził i 
zdobywajmy się na najwyższy wysiłek, aby żyć 
tak, by Go nie zasmucić.  
 
Ta obecność Ducha jest stałym i 
niewyczerpanym źródłem radości i życia. 
Ewangelia Jana 4,14 mówi: ale kto napije się 
wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w 
nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi 
wiecznemu. Porównując ten fragment z Jana 
7,37-39, staje się jasnym, że woda, o której jest 
tutaj mowa, reprezentuje Ducha Świętego.  
Ten, który pić będzie z tej wody, nie będzie 
nigdy miał pragnienia, aż do wieczności.  
 
Dziełem Ducha Świętego w nas jest także nasze 
wyrzeczenie się wszelkiego oczekiwania 

efektów pozytywnych, gdy działamy zgodnie z 
naszym ciałem (w rozumieniu biblijnym). 
Dziełem Ducha Świętego jest nasze poddanie 
Mu się, aby żyć zgodnie z Nim i podążać w Jego 
błogosławionej mocy, wyzwoleni z prawa 
grzechu i śmierci.  
 
Duch Święty umacnia wierzącego przez Jego 
moc, w jego wnętrzu ludzkim.  
Możemy zatem powiedzieć, że moc Ducha 
Świętego nie tylko pozwala nam na zwycięstwo 
nad grzechem i naszą naturą przez grzech 
zniszczoną, ale: 
- pozwala, aby Chrystus zamieszkał w naszych 
sercach (chodzi tu zamieszkanie stałe);  
- widzimy ją w fakcie zakorzenienia nas w 
miłości Boga;  
- a wreszcie, gdy jesteśmy umocnieni, 
odrodzeni, pozwala nam poznać szerokość, 
długość, głębokość i wysokość miłości 
Chrystusa, która przekracza wszelkie poznanie.  
Wypełnia nas pełnią miłości Boga, daje żyć 
nowym życiem.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
 
 

 
 
 
 

 

Kanony z Dordrechtu 

 

 
Rozdział III/IV, Artykuł XVI 

 
Tak więc jak przez upadek człowiek nie zaprzestał być człowiekiem, obdarzonym rozumieniem i wolą, i 
grzech, który rozlał się na całym rodzaju ludzkim nie zniósł natury, ale ją zdeprawował i zabił duchowo, 
zatem także ta łaska boska odrodzenia nie działa wcale w ludziach, jak w pniach i kikutach drewna, ani 
nie usuwa woli i jej właściwości i nie zmusza lub wymusza przeciw jej chęci, ale ożywia ją duchowo, 
uzdrawia, koryguje i nagina, nie mniej delikatnie jak z mocą, aby tam, gdzie wcześniej w pełni dominował 
bunt i sprzeciw ciała, teraz rozpoczęło królować gotowe i szczere posłuszeństwo Ducha, na czym polega 
prawdziwa i duchowa poprawa i wolność naszej woli. I gdyby to zadziwiające działanie wszelkiego dobra 
nie pracowało w taki sposób w naszym wnętrzu, nie pozostałaby człowiekowi żadna nadzieja 
podniesienia się z upadku przez jego wolną wolę, przez którą popadł on w zatracenie, kiedy stał jeszcze 
prosto.  
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